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เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
  นายภุชพงค� โนดไธสง ผู�อํานวยการสํานักงานสถิติแห&งชาติ ประธานคณะกรรมการบริหาร
โครงการ กล&าวเป_ดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โครงการสํารวจสถานการณ�
เด็กและสตรีในประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ8งให8ที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯ ได�ช้ีแจงคําส่ังสํานักงานสถิติแห&งชาติท่ี ๒๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต&งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะทํางานวิชาการ โครงการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒  
  เน่ืองจากการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทยน้ันมีความจําเปeนและสําคัญต&อ
ประเทศ ท่ีจะต�องมีข�อมูลเพ่ือการนําไปพัฒนาเด็ก เน่ืองจากป\จจุบันประเทศไทยกําลังเข�าสู&สังคมผู�สูงอายุ
อย&างเต็มรูปแบบ เด็กจึงถือเปeนกําลังคนสําคัญท่ีจะมาทดแทน จึงควรให�ความสําคัญกับการดูแลเด็ก สตรีและ
แม&ท่ีดูแลเด็ก ให�ดูแลเด็กได�อย&างถูกต�องเหมาะสม ได�รับสารอาหารท่ีเพียงพอและวัคซีนต&าง ๆ ครบถ�วน  
มีการศึกษาและกิจกรรมท่ีเหมาะสม ต้ังแต&เด็กแรกเกิดเปeนต�นไป เพื่อเปeนอนาคตพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
และยังเปeนตัวช้ีวัดท่ีสอดคล�องกับเปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) อีกด�วย  

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ 

  ๒.๑ สรุปสาระสําคัญของโครงการ 
   การสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีในประเทศไทยใช�ระเบียบวิธีการสํารวจพหุดัชนีแบบ 
จัดกลุ&ม (Multiple Indicator Cluster Survey : MICS) ซึ่งพัฒนาโดยองค�การยูนิเซฟในปp  ค.ศ. ๑๙๙๐  
โดยจัดเก็บข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ�ของเด็กและสตรีในระดับประเทศ เพื่อการจัดทําตัวช้ีวัดท่ีเปeนสากลและ
สามารถเปรียบเทียบระหว&างประเทศได� รวมท้ังใช�ในการติดตามความก�าวหน�าของการบรรลุเปgาหมายการ
พัฒนาแห&งสหัสวรรษ (MDGs) รวมท้ังข�อตกลงระหว&างประเทศอ่ืน ๆ 

   สํานักงานสถิติแห&งชาติ (สสช.) ได�ดําเนินการจัดทําการสํารวจสถานการณ�เด็กและสตรีใน
ประเทศไทยข้ึนเปeนครั้งแรกในปp ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ซึ่งตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๓ ในระดับนานาชาติ จึงนิยม
เรียกกันว&า MICS3 ในครั้งน้ันได�ดําเนินการจัดเก็บข�อมูลเพ่ือนําเสนอท้ังในระดับประเทศและระดับจังหวัดรวม 
๒๖ จังหวัด  
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   ในปp ๒๕๕๕ สสช. ได�จัดทําการสํารวจข้ึนเปeนครั้งท่ี ๒ (ตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๔ ใน
ระดับนานาชาติ จึงนิยมเรียกกันว&า MICS4) โดยจัดเก็บข�อมูลจากครัวเรือนตัวอย&างท่ัวประเทศรวม ๒๗,๐๐๐ 
ครัวเรือน ในระหว&างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือนําเสนอข�อมูลเก่ียวกับสถานการณ�เด็กและสตรี
ในประเทศไทยและติดตามความเปล่ียนแปลงของสถานการณ�เด็กและสตรีอย&างต&อเน่ือง ในการดําเนิน
โครงการครั้งน้ีเปeนครั้งแรกท่ี สสช. ได�บูรณาการงบประมาณและทํางานร&วมกับกระทรวงและหน&วยงานต&าง ๆ 

   การสํารวจครั้งล&าสุดได�จัดทําในปp ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ซ่ึงตรงกับรอบการจัดทําครั้งท่ี ๕ ในระดับ
นานาชาติ หรือ MICS5) ในครั้งน้ีนอกจากจะนําเสนอข�อมูลในระดับประเทศและระดับภาคแล�ว ยังมีการ
นําเสนอข�อมูลในระดับจังหวัดรวม ๑๔ จังหวัด ได�แก& จังหวัดในภาคใต�จํานวน ๕ จังหวัด (ป\ตตานี ยะลา 
นราธิวาส สงขลา และสตูล) ซึ่งถูกเลือกมาเพ่ือจะศึกษาป\ญหาความไม&เสมอภาคในเรื่องต&าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
เด็กและสตรี อีกท้ังเปeนพ้ืนท่ีท่ีเกิดป\ญหาความไม&สงบ อีก ๙ จังหวัดท่ีเหลือใช�สัดส&วนคนจนในปp ๒๕๕๔ ของ 
สศช. เปeนเกณฑ�ในการคัดเลือก (แม&ฮ&องสอน ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี บุรีรัมย� ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร 
และกาฬสินธุ�) นอกจากการสํารวจ ๒ ระดับแล�ว ในคร้ังน้ี สํานักงานสถิติแห&งชาติได�สํารวจสถานการณ�เด็ก
และสตรีในชุมชนของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให� ได�ข�อเท็จจริงท่ีเช่ือถือได�เก่ียวกับเด็ก ๆ ในพื้นท่ีซึ่ งมีข�อ 
เสียเปรียบและความเปราะบางในเชิงโอกาสมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร จะเห็นได�ว&าการสํารวจ ๓ ครั้งท่ีผ&านมา 
สํานักงานสถิติแห&งชาติได�รับการสนับสนุนหลักด�านงบประมาณและองค�ความรู�จากองค�การยูนิเซฟ 

  ดังน้ัน เพื่อให�การติดตามสถานการณ�ด�านเด็กและสตรีในประเทศไทย และการติดตาม
ความก�าวหน�าของการบรรลุเปgาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) เปeนไปอย&างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
สํานักงานสถิติแห&งชาติมีแผนการท่ีจะจัดทําการสํารวจครั้งต&อไปในปp ๒๕๖๒ 

  นอกจากน้ี ฝxายเลขานุการ ได�กล&าวถึงสาระสําคัญของโครงการเพ่ิมเติม เก่ียวกับ ระเบียบ
วิธีการสํารวจ เครื่องมือท่ีใช�ในการสํารวจ และการใช�ประโยชน�จากข�อมูล  

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 

  ๒.๒ ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
   การปฏิบัติงานของโครงการมีขั้นตอนสําคัญท่ีสรุปได�ดังน้ี  

๑) การวางแผนและเตรียมงาน กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ 
๒) การเก็บรวบรวมข�อมูลภาคสนาม 

การอบรมเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานสนาม พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
การเก็บรวบรวมข�อมูล (ท่ัวไป) มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒  
การเก็บรวบรวมข�อมูล (การเสนอผลระดับจังหวัด) มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ 

๓) การประมวลผลและวิเคราะห�ข�อมูล มิถุนายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ 
๔) การจัดทํารายงานและเผยแพร&ข�อมูล ธันวาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 สําหรับข้ันตอนการจัดทํารายงานและเผยแพร&ข�อมูล ประธานฯ ให�ความเห็นว&า หากเปeนไปได�
ควรปรับคาบเวลาของการจัดทํารายงานสรุปผลท่ีสําคัญให�อยู&ภายในปpท่ีสํารวจ เน่ืองจากใช�แท็บเล็ตในการเก็บ
ข�อมูล ซึ่งคาดว&าจะสะดวกแลสามารถวิเคราะห�ผลเบ้ืองต�นได�รวดเร็ว ส&วนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ�และ
การเผยแพร&ข�อมูลยังคงดําเนินการในปpถัดไปตามแผนปกติ 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  ๒.๓ งบประมาณของโครงการ 
   งบประมาณท่ีจะใช�ดําเนินโครงการมีดังน้ี 
   ๑)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ได�รับงบประมาณสนับสนุนจากองค�การยูนิเซฟ ประเทศไทย จํานวน 
๖๑๑,๐๐๐ บาท สําหรับกิจกรรม ๓ รายการ ได�แก&  

  - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบการสํารวจ” 
   - การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและคณะทํางานวิชาการ 
   - การทดสอบแบบสอบถาม 

   ๒)  ปpงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะได�รับงบประมาณแผ&นดิน จํานวน ๑๕.๖ ล�านบาท 
สําหรับกิจกรรม ดังน้ี 
  - การทดสอบโปรแกรมการเก็บข�อมูลด�วยเครื่อง Tablet 
    - การประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงานสนาม จํานวน ๒ ศูนย� 
   - การปฏิบัติงานสนาม 
    - การสังเกตการณ�การปฏิบัติงานสนาม 
    ๓)  ปpงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว&าจะขอต้ังงบประมาณแผ&นดิน จํานวน ๒.๔  
ล�านบาท สําหรับกิจกรรม ดังน้ี 

 - การจัดพิมพ�รายงาน 
  - จัดงานแถลงข&าวและสัมมนาเสนอผลการสํารวจระดับประเทศ และระดับจังหวัด 

   โดยส&วนใหญ&งบประมาณร�อยละ ๕๐ เปeนค&าใช�จ&ายเก่ียวกับการฝ}กอบรมพนักงานสนาม 
เน่ืองจากการโครงการเน�นยํ้าเรื่องความถูกต�องในการเก็บข�อมูลของพนักงานแจงนับ โดยกําหนดจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติงานสนาม ๒ ศูนย� ๆ ละ ๑๐ วัน (ร�อยละ ๔๐.๓ ค&าเบ้ียเล้ียง ค&าเช&า
ท่ีพักและค&าพาหนะ และร�อยละ ๑๑.๖ ค&ารับรองและพิธีการ) สําหรับค&าใช�จ&ายในการปฏิบัติงานสนาม
ประมาณร�อยละ ๓๐   
  สําหรับองค�การยูนิเซฟจะเปeนผู�สนับสนุนด�านวิชาการ เช&น ต�นแบบ (Template) คู& มือ
ประกอบการปฏิบัติงานต&าง ๆ และโปรแกรม CS Pro สําหรับการเก็บข�อมูลบนแท็บเล็ต โดย สสช. จะนํามา
ปรับแต&งให�เหมาะสมกับแบบสอบถามของประเทศไทย นอกจากน้ีองค�การยูนิเซฟประเทศไทยยังสนับสนุน
เคร่ืองมือภาคสนามต&าง ๆ เช&น เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก ท่ีวัดส&วนสูง ชุดทดสอบไอโอดีน และแท็บเล็ต ซ่ึงป\จจุบัน
เครื่องมือเดิจํานวนหน่ึงยังคงสามารถใช�งานได� สําหรับส&วนท่ีชํารุดและต�องการเพิ่มจะขอรับการสนับสนุนจาก
องค�การยูนิเซฟต&อไป 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 

  ๒.๔ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การออกแบบการสํารวจ  (Survey Design Workshop)” 
   เพ่ือเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ และแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนทราบถึงรายการ
คําถามในแบบสอบถาม สํานักงานสถิติแห&งชาติได�ร&วมกับองค�การยูนิเซฟประเทศไทย กําหนดจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการหัวข�อ “การออกแบบการสํารวจ (Survey Design Workshop)” ในวันท่ี ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ เดอะไทด� รีสอร�ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยหน&วยงานท่ีเชิญเข�าร&วมประชุม ประกอบด�วยหน&วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�องในด�านสุขภาพ ด�านการศึกษา และด�านการคุ�มครองทางสังคม ประมาณ ๕๐ ท&าน  
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   สําหรับแบบสอบถามของ MICS6 ท่ีใช�ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเปeนแบบสอบถาม 
ฉบับร&าง โดยจะมีการพิจารณาท้ังข�อถามเดิมและข�อถามใหม&ซ่ึงเพิ่มเติมเข�ามา เช&น การทดสอบคุณภาพนํ้า 
และทักษะการเรียนรู�ข้ันพื้นฐานของเด็กอายุ ๕-๑๗ ปp เปeนต�น และจะสรุปแบบสอบถามหลังจากผ&านการ
ประชุมคณะทํางานวิชาการท้ัง ๓ ด�านเรียบร�อยแล�ว 

   โดยในท่ีประชุมได�มีข�อคิดเห็นร&วมกัน ดังน้ี 
   ๑. สสช. ได�เชิญหน&วยงานและระบุคุณสมบัติของผู�เข�าร&วมอย&างกว�าง ๆ เน่ืองจากการ
ผลัดเปล่ียนของบุคลากรท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ จึงไม&สามารถระบุช่ือผู�เข�าร&วมประชุมท่ีต�องการเชิญให�ชัดเจน
ท้ังหมดได� 
   ๒. เน้ือหาของการประชุม เสนอให�พิจารณาแบ&งออกเปeนการประชุมท่ีเก่ียวกับเทคนิคและ 
การออกแบบข�อถามในส&วนแรก และอีก ๑ วันเปeนการประชุมท่ีเก่ียวกับการนําข�อมูลไปใช�ประโยชน�โดยเฉพาะ  
ซ่ึงผู�เข�าร&วมประชุมในส&วนน้ีอาจเปeนนักวิชาการท่ีเปeนกลุ&มผู�ใช�ข�อมูลของ MICS เพื่อวางแผนการใช�ประโยชน�ร&วมกัน
ของหน&วยงาน และท้ังน้ีเพ่ือให� MICS เปeนฐานข�อมูลในเรื่องของการดําเนินงานด�านเด็กและสตรีของประเทศได� 
   ๓. การวางแผนการใช�ประโยชน�ข�อมูล เน่ืองจากข�อมูล MICS จะเปeนประโยชน�ต&อหน&วยงานในแง&
ของการประเมินผลลัพธ�ท่ีได�จากการดําเนินงานของหน&วยงาน (Outcome Evaluation) ซ่ึงจะแตกต&างกับตัวช้ีวัดท่ี
เปeนการปฏิบัติงาน (Monitoring Indicators) หรือตัวช้ีวัดตามแผนแม&บทท่ีแต&ละหน&วยงานจัดทํา หากสามารถ
เช่ือมโยงข�อถามท่ีเปeนตัวช้ีวัดและระบบสารสนเทศระหว&างของ MICS กับหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องในการทํางานของ
คณะกรรมการระดับชาติด�านเด็กและเยาวชนต&าง ๆ ได� จะทําให�เกิดประโยชน�ในการติดตามความสัมพันธ�ระหว&าง
งานท่ีหน&วยงานดําเนินงานกับผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนได�ดีข้ึน โดยให�มีข�อตกลงร&วมกันว&าจะสามารถนําข�อมูลไปใช�ประโยชน�
ต&าง ๆ อย&างไรได�บ�าง ดังน้ันจึงควรมีการวางแผนการออกแบบสอบถามเพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจนและตรงตาม 
ความต�องการของผู�ใช�ข�อมูล รวมถึงหน&วยงานควรมีการศึกษาผลท่ีมากกว&าการรายงานตามตัวช้ีวัด แต&เปeนการศึกษา
ผลท่ีนํามาซ่ึงการปรับปรุงการดําเนินงานของแต&ละหน&วยงานให�ดีข้ึนได�อย&างเหมาะสม 
   ๔. ข�อถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับข�อมูลการทดสอบเกลือไอโอดีนท่ีจะต�องถ&วงนํ้าหนักท่ีแตกต&างกัน
ในแต&ละภูมิภาค และพิจารณาถึงความจําเปeนในการเพ่ิมข�อถามเรื่องโฟเลตในแบบสอบถามด�วย  

มติท่ีประชุม:  ฝWายเลขานุการรับไปพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

๓.๑ การนําเสนอผลการสํารวจในระดับจังหวัด 

 ในการคํานวณขนาดตัวอย&างท่ีเหมาะสมสําหรับการเสนอผลในระดับประเทศ ภาค และ
จังหวัด จะใช�สูตรมาตรฐานในการคํานวณ ดังน้ี
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โดยท่ี 

 n คือ ขนาดตัวอย&างท่ีต�องการ แสดงในรูปของจํานวนครัวเรือนตัวอย&าง 
 4 คือ ค&าคงท่ีเพ่ือให�ได�ความเช่ือม่ันท่ีระดับ 95% 
 r คือ ค&าคาดประมาณของตัวช้ีวัด แสดงในรูปของสัดส&วน 
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 deff คือ ผลกระทบจากการเลือกตัวอย&างท่ีมีต&อตัวช้ีวัด ประมาณค&าจากการสํารวจครั้ง
ท่ีผ&านมาหรือใช�ค&ามาตรฐานเท&ากับ 2 

 0.12r คือ ขอบเขตของความผิดพลาดท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% กําหนดให�เท&ากับ 
ร�อยละ 12 ของค&า r 

 pb คือ สัดส&วนของประชากรซึ่งใช�เปeนฐานในการคํานวณตัวช้ีวัด r 
 AveSize คือ ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย (จํานวนสมาชิกเฉล่ียต&อครัวเรือน) 
 RR คือ ค&าคาดประมาณของอัตราการตอบกลับ 

 สําหรับการคัดเลือกจังหวัดท่ีจะนําเสนอผลในระดับจังหวัดมีหลักเกณฑ� ดังน้ี 
 ๑. พ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต� ได�แก& สงขลา สตูล ป\ตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปeน
พ้ืนท่ีท่ีมีวัฒนธรรมเปeนเอกลักษณ�เฉพาะ และพบป\ญหาความเหล่ือมลํ้าในการเข�าถึงบริการสาธารณะ 
 ๒. จังหวัดท่ีประสบป\ญหาความยากจน โดยใช�สัดส&วนคนยากจนท่ีคํานวณโดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกมา ๑๐ อันดับแรก  

โดยในท่ีประชุมได�ร&วมกันให�ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ�การคัดเลือกจังหวัดท่ี 
จะนําเสนอผลในระดับจังหวัด ดังน้ี 

- ให�ใช�สัดส&วนคนยากจนปp ๒๕๖๐ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติได�จัดทําเสร็จแล�ว แต&ยังไม&ได�เผยแพร&อย&างเปeนทางการ 

- จังหวัดท่ีมีสัดส&วนคนยากจนสูงสุด ๑๐ ลําดับแรกท่ีเคยจัดทําใน MICS5 แต&ป\จจุบัน
ไม&ได�อยู&ในกลุ&มจังหวัดท่ียากจนแล�ว ให�ยุติการนําเสนอผลในระดับจังหวัด ท้ังน้ีอาจประสานงานกับสถิติจังหวัด
น้ัน ๆ ให�มีการหารือกับหน&วยงานท่ีเก่ียวข�องว&าจะสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไม& หากมีความต�องการใช�
ข�อมูลด�านเด็กและสตรีในระดับจังหวัด 

- กระจายการคัดเลือกจังหวัดในแต&ละภูมิภาคให�ใกล�เคียงกัน โดยอาจคัดเลือกจังหวัดท่ีมี
ความยากจนมากท่ีสุดในภูมิภาคมาเปeนตัวแทน 

- เพิ่มเกณฑ�การคัดเลือกจังหวัดท่ีมีแรงงานข�ามชาติ เน่ืองจากเปeนพ้ืนท่ีท่ีมีความเช่ือมโยง
กับป\ญหาเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข 

- เพิ่มเกณฑ�การคัดเลือกจังหวัดท่ีมีป\ญหาด�านเด็กและสตรี โดยอ�างอิงข�อมูลจาก 
กรมกิจการเด็กและกรมกิจการสตรี  

มติท่ีประชุม:  ฝWายเลขานุการรับไปพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ8ามี) 

  ในท่ีประชุม ได�มีข�อคิดเห็นในเร่ืองอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ดังน้ี 
  ๑. การท่ีจะนําข�อมูล MICS และข�อมูลของแต&ละหน&วยงานมาเช่ือมโยงกันได�น้ัน ระบบ
ทะเบียนของแต&ละกระทรวง ทบวง กรม จะต�องมีความถูกต�องและเข�มแข็ง หากทุกหน&วยงานสามารถเก็บข�อมูล
ท่ีเปeนฐานข�อมูลของตนเองได�อย&างถูกต�องและใกล�เคียงกับสถานการณ�ในป\จจุบัน ก็จะประสบความสําเร็จในการ
จัดทํา Big data และทําให�สามารถแก�ป\ญหาโดยการวิเคราะห�ข�อมูลร&วมกันในแต&ละเรื่องได�ง&ายข้ึน ท้ังน้ีโดยอยู&ใน
ขอบข&ายของของกฎหมาย 
  ๒. เน่ืองจากผลรายงาน MICS เปeนผลสรุปรายงานในเบ้ืองต�น ยังไม&ได�มีการวิเคราะห�ข�อมูล
ร&วมกับหน&วยงานต&าง ๆ ซึ่งอาจจะยังไม&ใช&การวิเคราะห�ถึงป\ญหาสําคัญท่ีตรงกับความต�องการของผู�ใช�ข�อมูลโดยตรง 
ผู�ใช�ข�อมูลจึงจําเปeนต�องทราบและเปeนผู�กําหนดว&าประเด็นป\ญหาใดบ�างท่ีต�องการวิเคราะห� หากมีส&วนราชการท่ีเปeน



- ๘ - 
 

ผู�เช่ียวชาญในสาขาใด ๆ ต�องการฐานข�อมูลเก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ สํานักงานสถิติแห&งชาติจะมีบทบาทในการเผยแพร&
ข�อมูล ช&วยวิเคราะห�และประสานงานการเช่ือมโยงข�อมูลของหน&วยงานต&าง ๆ สนับสนุนวิธีการเก็บข�อมูลให�มี 
ความถูกต�องและเปeนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให�สามารถนํามาเปรียบเทียบและตอบโจทย�ท่ีตอบสนองพันธกิจของแต&
ละหน&วยงานได�  

  ๓. ความแตกต&างระหว&างข�อมูลท่ีได�จากโครงการ MICS กับหน&วยงานท่ีมีหน�าท่ีหลักในการ
รับผิดชอบ จะเปeนข�อมูลท่ีสะท�อนกลับมายังองค�กรให�ได�เรียนรู�และมีส&วนช&วยทําให�หน&วยงานได�มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให�ดีข้ึน ท้ังน้ีช&องว&างของข�อมูลอาจเกิดจากลักษณะของข�อมูลท่ีแตกต&างกัน คือข�อมูลจากการ
สํารวจกับข�อมูลท่ีมาจากระบบทะเบียน อย&างไรก็ตาม การนําเสนอข�อมูลสู&ระดับสากล เช&น ข�อมูลด�านการศึกษา 
มีการนําเสนอข�อมูลท้ังสองแหล&งควบคู&กัน คือ ระบบทะเบียนและการสํารวจ 

มติท่ีประชุม:  ท่ีประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 

 
   

(นางสาวสิรินทร�นิชา  ประภาวิลัย) 
คณะกรรมการและผู�ช&วยเลขานุการ 

ผู�จดรายงานการประชุม 

(นางสาวณัฐชา  เสนีวงศ� ณ อยุธยา) 
พนักงานสถิติ 

ผู�จดรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการและเลชานุการ 
ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

                        


